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„Winter dream” – Réthi Brigitta

Medalion componistic
Iubitorii muzicii clasice au
participat luni, 19 decembrie
2016, la medalionul componistic
al profesoarei Réthi Brigitta de
la Liceul de Arte din Oradea.
Intitulat „Winter dream”, concertul a fost un real succes, în
ton cu sărbătorile de iarnă.
Crăciunul este perioada în care
oamenii oferă celor din jur cadouri şi amintiri frumoase.
„Cred că cel mai mare cadou pe
care îl putem primi este zâmbetul
şi bucuria celor cărora le oferim
ceva. Este mai mare bucurie să
oferi decât să primeşti. De aceea, am dorit să ofer un buchet de
piese tuturor celor care au venit.
Fiecare lucrare are povestea ei, au
fost scrise în diferite etape ale vieţii mele, începând din copilărie”,

S


a mărturist compozitoarea Réthi
Brigitta.
Participanții au fost răsfățați
cu genuri muzicale diferite, de
la cântece pentru copii, lieduri
scrise pe versuri franţuzeşi, englezeşti, germane, româneşti, la
lucrări pentru pian, vioară, ﬂaut,
violoncel solo, cvartet de coarde şi
lucrări pentru orchestră de cameră. Ca stil, predominant a fost cel
romantic dar au fost prezentate şi
lucrări de factură modernă, scrise
în stil atonal.
Patru dintre lucrările prezentate au fost premiate la Concursul
Naţional de Creaţie şi Interpretare „Paul Constantinescu”: „Suită în stil vechi pentru vioară şi
pian” Op.21 în 2004, „Dorinţa”
şi „Lumină sfântă” în 2010, „Trei
melodii atonale pentru cvartet de
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şer, la marea durere pricinuită de moarIUDITA CĂLUŞER.

Suntem alături de familia Furtos

neﬁinţă a mamei, bunicii şi soacrei dragi.
Dumnezeu s-o odihnească în pace! Familia Butuc. (3626)

Un ultim omagiu celui care a fost
PRECUP LUCACI,

din Spinuş de Pomezeu. Condoleanţe familiei. Nepotul Nelu Şora şi familia
Marta, Hadrian şi Cristian. (3636)

ei Apan Mihai. (3660)

încetarea din viaţă a vecinului nostru
IOAN CHIRA,
din Câmpani. Înmormântarea va avea
loc azi, în cimitirul din Câmpani, ora
13.00. Fie-i ţărâna uşoară. Vecinii, din
Câmpani.



Cu adâncă durere anunţăm tre-

va îndupleca perﬁda boală, îngăduind
clipe preţioase alături de cei dragi, iubitul meu frate
ing. NELU CHIRA,

VIORICA TODORICI,
o mamă şi bunică cu un suﬂet mare, o
bunătate fără margini şi o bună creştină
până în ultimele clipe ale vieţii sale. Vei
rămâne mereu în suﬂetele noastre. Înmormântarea are loc azi, 28 decembrie
2016, ora 11.00, la Cimitirul Rulikowski,
nora Carmen şi nepoata Larisa Todorici.
(3639)



îmi vor alina suﬂetul pustiu şi veşnic în-

aducem un pios omagiu de dragoste şi
preţuire celei care ne-a fost cumnată şi
mătuşă
VIORICA TODORICI.
Sincere condoleanţe pentru voi, Va-

(3667)

Copleşiţi de durere anunţăm treVIORICA TODORICI.

ghe şi Viorica. (3640)





Suntem alături de familia Todo-

rici Vasile, la marea durere pricinuită la
plecarea din viaţă a celei care le-a fost
mamă, soacră şi bunică
VIORICA TODORICI.
Sincere condoleanţe. Familia Filip Lucreţia şi Cordoş Claudia. (3666)



Cu multă tristeţe şi mare dure-

Cu nesfârşită durere în suﬂete

ne despărţim de sora şi cumnata noastră dragă
VIORICA TODORICI.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Sora Ana şi cumnatul Cornel. (3649)





Ne despărţim cu durere în suﬂete

de sora şi mătuşa noastră
Un pios omagiu şi odihnă veşni-

că vecinei noastre
dr. IUDITA CĂLUŞER.
Fam. Negrean, Jifcsac, Vidican. (3654)



Suntem alături de colegul şi prietenul nostru Bălăian Victor şi familia sa,
la marea durere cauzată de pierderea soţiei, mamei şi bunicii lor dragi,
SILVIA BĂLĂIAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să ocrotească familia, s-o întărească pentru a
putea depăşi această mare încercare. Sincere condoleanţe familiei. Fam. Gh. Vaida şi Silvia. (3643)



Cu nemărginită durere în suﬂet
suntem alături de familia decedatei
MARIA JURCĂ,
din satul Sititelec, care a fost o mamă,
soacră, bunică şi străbunică bună. Bunul Dumnezeu să-i dea veşnică odihnă şi
să-i ierte păcatele. Din partea familiilor
Pop Aurelia cu soţul Gheorghe şi a fratelui Teodor Selegean, din Oradea. (3657)

drag

comemorări

GHEORGHE CUC.
Rog pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa! Nepoata Mariana Oniţa cu familia. (3646)



E trist, este fără cuvinte şi greu

de acceptat trecerea în neﬁinţă a fratelui meu drag
GHEORGHE CUC.
Îi vom păstra amintirea vie în suﬂetele noastre. Sora Ileana şi cumnatul Dumitru. (3647)

durerat. Sora Elena, nepoţii Bianca, Nicolin şi Ştefan. (3662)

xandra Boglárka, Réthi Brigitta
(pian), Costin Eva, Costin Albert,
Lukács Róbert (vioară), Anca Raţiu, Gabriela Şaramet (violă), Beata Ichim (violoncel), Kinda Péter
(contrabas), Diana Rad, Ioana
Tipe (ﬂaut), Cătălin Chirilă, Andrei Pop (clarinet) și Miron Horaţiu (fagot).
 R. C.

re îmi iau rămas bun de la unchiul meu

cerea la cele veşnice a celei care a fost

49 ani, din Câmpani, s-a stins împovărat de chinuri şi regrete. Amintiri dragi

Păstrându-i neştearsă amintirea

cerea în neﬁinţă, după o grea suferinţă a

Bunul Dumnezeu să te odihnească în

Sperând până în ultimul ceas că

Réthi Brigitta.
Au interpretat elevi şi profesori
ai Liceului de Arte, studenţi, instrumentişti de la Filarmonica de
stat din Oradea şi invitatul special, basul de la Teatrul Csokonai
din Debrecen: Buşi Beniamin (tenor). Alături de el au mai cântat:
Estera Bonca, Oana Bolboacă,
Caruna Secara (soprană), Florin
Mircea Ganea (bas), Pelbat Ale-

Todericiu Maria şi fam. Blaga Florian.

pace! Cuscrii din Tăut, Maghiar Gheor-



Concertul a fost o reușită

leriu, Carmen şi Larisa Todorici. Fam.

din Capela Orăşenească. Fiul Vasile,
Cu nemărginită durere anunţăm



Sincere condoleanţe din partea famili-

celei care a fost

unchiul



Suntem alături de familia Călu-

tea doamnei

Stelian, în marea durere, la trecerea în





coarde” în 2011 . Lucrarea „Asian fantasy” – Butterﬂy” pentru
pian şi orchestră de cameră a fost
premiată în 2016 la Concursul Internaţional de Creaţie „Sabin Păutza”.
Conform compozitoarei, sursele de inspiraţie sunt variate: de
la ascultarea anumitor lucrări sau
combinarea picturii, ori a altor domenii de artă, de exemplu poezia,
sincretismul ﬁind un element important în interpretarea lied-urilor. Sursa de inspiraţie poate ﬁ şi
un eveniment sau o persoană. Aşa
cum se spune „Compozitorul se
deﬁneşte prin creaţia sa”.
„Fiecare lucrare o consider o
bucată ruptă din suﬂetul meu, pe
care am oferit-o în dar în speranța
că visul meu de iarnă va ajunge la
inimile ascultătorilor”, a mai spus



Cu nemărginită durere anunţăm

încetarea din viaţă a fratelui nostru

VIORICA TODORICI.

GHEORGHE CUC.

Bunul Dumnezeu să o odihnească în

Dumnezeu să îl aibă în paza Sa! Sora

pace! Fratele Traian şi nepotul Dan cu fa-

Cristina cu familia, sora Doina cu fami-

miliile. (3658)

lia. (3648)



Se împlinesc 3 ani de când ne-a
părăsit iubita noastră mamă, bunică și
soră,
MARIA MOISE.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică în
Împărăția Sa! Fiica Maria, nepotul Maximilian, sora Ibolya cu familia.



Triste sunt zilele şi nopţile de
când a plecat dintre noi, în urmă cu doi
ani iubita noastră mamă, bunică şi străbunică
TIŢA JUDE,
din Budureasa, alăturându-se soţului
AUREL.
Dumnezeu să le dea odihnă veşnică în
Împărăţia Sa! Mereu îi vom plânge. Fiul
Sabin cu familia. (3669)

